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Remiss  
Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) 
 

 

  
Inledning 
Region Blekinge lämnar härmed synpunkter angående betänkandet av den utredningen 
Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). I utredningen 
lämnas ett antal förslag och bedömningar som syftar till att ge alla barn och ungdomar 
i åldern 0–18 år likvärdiga förutsättningar till läsning. Att utveckla läsfrämjande 
insatser, särskilt för små barn samt nya svenskar, är ett uttalat mål i Regional 
Kulturplan för Blekinge 2018-2020 och Region Blekinge ställer sig mycket positiv 
utredningens tydliga fokus på likvärdighet, det vill säga alla barns möjligheter att bli 
läsande.  

 
Region Blekinge ställer sig också bakom att utredningen så tydligt pekar på behoven av 
jämlik tillgång till skolbibliotek men fördjupar sig inte i de förslag som rör 
skolbiblioteken då det ligger utanför Region Blekinges ansvarsområde. 

 
3.6 Förslag och bedömningar gällande små barns språkutveckling 
Delegationen föreslår att det ska framgå av läroplanen för förskolan att förskolan ska 
sträva efter att utveckla barnens intresse för litteratur. Samtidigt konstateras en brist 
i att förskolans tillgång till eller samarbete med bibliotek inte är reglerad. Region 
Blekinge stödjer att läsfrämjande nu skrivs in i förskolans läroplan, men menar att det 
i läroplanen även skrivs in att förskolan ska samarbeta med folkbibliotek.  

 
Ett annat viktigt samarbete som pekas ut i utredningen är det mellan barnhälsovård 
och folkbibliotek. Region Blekinge ställer sig bakom förslaget att Kulturrådet i 
samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen långsiktigt ska stödja samverkan mellan 
olika aktörer för små barns språkutveckling.  

 
8.7 Förslag och bedömning gällande bibliotek och läsfrämjande 
Region Blekinge ställer sig positiv till en nationell satsning för att höja 
folkbibliotekariernas kompetens inom litteraturförmedling och läsfrämjande med 
särskilt fokus på barn och ungas läsning, och ställer sig bakom den beskrivning av 
kommunernas och regionernas ansvar i fortbildningsinsatsen som presenteras i 
utredningen. Region Blekinge ser att det framför allt är den långsiktiga delen av 
insatsen som är av vikt.  
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10.5 Förslag gällande samverkan kring barns och ungas läsning 
Region Blekinge finner bildandet av ett läsråd som kan ansvara för att de förslag som 
presenteras i utredningen genomförs angeläget. Läsrådet ska verka för att samla och 
samordna aktörer kring barn och ungas läsning. Dock menar Region Blekinge att 
läsrådet även bör verka för att gemensamma utbildningsinsatser för olika läsfrämjande 
aktörer kommer till stånd inom kommunerna. Till exempel skulle gemensam 
fortbildning för bibliotekarier och pedagoger kunna bidra till ökad samsyn kring 
läsfrämjande och att samverkan mellan bibliotek och skola/förskola stärks. Det är av 
största vikt att läsrådets förtroende och mandat säkerställs och att den nationella 
samverkan bidrar till ökad långsiktig lokal och regional samverkan. 

 
11.2 Forskning och kunskapsspridning  
Region Blekinge ställer sig positiv till det förslag som presenteras under framtidsfrågor 
och alltså utanför utredningen om att utreda behovet av en svensk motsvarighet till 
Läscentrum. Region Blekinge menar att en instans som samlar, tillgängliggör och 
genomför forskning kring barn och ungas läsning behövs.  
 
11.5 Barns och ungas läsintresse och den digitala tekniken 
Region Blekinge saknar ett mer utförligt resonemang kring barn och ungas läsning 
kopplat till digitala tjänster och MIK.  

 
12.2 Konsekvenser för staten och statliga myndigheter  
När det gäller finansiering av läsfrämjande insatser på lov är Region Blekinge kritiska 
till att ta medel från samverkansmodellen.  
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